PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma för föreningen Miniatyrsällskapet
Plats: Videokonferens via Google Meet pga rådande Corona pandemi
Tid: 2021-04-17
Närvarande: 3 medlemmar inklusive hela styrelsen
Weronica hälsade medlemmarna välkomna till den digitala föreningsstämman 2021.
1. Röstlängden för stämman fastslogs genom räkning av Mari K.
2. Fastslogs att föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
3. Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes.
4. Till ordförande för mötet valdes Weronica Löhr och till sekreterare för mötet valdes
Christina Lombard.
5. Till protokolljusterare valdes Birgitta Lindencrona och Britt Bisell. Till rösträknare valdes
Birgitta L.
6. a: Ordförande frågande om verksamhetsberättelsen skulle läsas upp? Det behövdes inte.
b: styrelsens balans och resultaträkning hade alla läst, men kommenterades av kassören Eva
Svedberg relaterad till pågående pandemi.
7. Revisorsberättelsen finns inte tillgänglig i nuläget för uppläsning.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes av Birgitta L under förutsättning att
revisorsberättelsen kommer att redovisas under morgondagen.
9. Mötet beslutade att medlemsavgiften 2022 ligger kvar på 200:10. Verksamhetsplanen 2021 läses upp av Weronica som även informerade om några
kommande överraskningar relaterat till 20-årsjubileet. Budget för det kommande
verksamhetsåret fastställdes av mötet.
11. Val av styrelsemedlemmar förrättades av föreningsstämman:
Ordförande (1 år) Weronica Löhr
2 ledamöter
(2 år) Eva Svedberg och Catharina Stierngranath
1 ledamot
(1 år) Carina Edebäck Carling (fyllnadsval)
1 suppleant (1) år Marie Hosinsky
Revisor
(1 år) Berit Gyllenhammar

Revisorsuppl. (1 år) Peter Löhr
Valberedning (1 år) Marie Hosinsky och Anna Werner
12. Inga förslag har inkommit från medlemmarna.
13. Övriga frågor : Marie H tipsar och föreslår att vi köper och läser tidskriften Gods och
gårdars kommande nummer där det kommer en artikel om Odensnäs som kan vara av
intresse för oss miniatyrister.
14. Mötet avslutas med att tacka Christina och Britt för gångna år i styrelsen och en
förhoppning att vi kan träffas IRL inom en snar framtid om Corona tillåter.
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